
REGULAMIN 

„Czas na Rower” - Wakacje na Sportowo w Mieście 

I. ORGANIZATOR 

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. 

II. CEL  

1. Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego. 

2. Promowanie zdrowego stylu życia.  

3. Zachęcanie do aktywności fizycznej. 

III. TERMIN  

10 sierpnia 2020 od godz. 00:01 – 28 sierpnia 2020 r. do godz. 23:59 

IV. UCZESTNICTWO 

1. Uczestnictwo w „Rywalizacji” jest dobrowolne. 

2. Uczestnikiem może być każda osoba, która: 

a) posiada zainstalowaną aplikacją Endomondo oraz dołączy do „Rywalizacji” w aplikacji Endomondo  

o nazwie „Czas na Rower” - Wakacje na Sportowo w Mieście.  

b) zapoznała się z Regulaminem i poprzez przystąpienie do „Rywalizacji” wyraża zgodę na jego 

akceptację, 

c) jest mieszkańcem Żor (po zakończeniu rywalizacji gdy dana osoba wygra nagrodę, organizator 

dokona weryfikacji uczestnika pkt VIII ppkt 4 Regulaminu). 

V. APLIKACJA 

1. Do udziału w „Rywalizacji” konieczna jest instalacja darmowej aplikacji ENDOMONDO ze strony 

www.endomondo.com lub pobranie jej ze sklepu Google Play/App Store itp.  

2. Instrukcja działania aplikacji znajduje się na stronie internetowej www.endomondo.com. 

3. Organizator nie udziela porad dotyczących działania aplikacji i nie bierze odpowiedzialności za błędy 

w jej działaniu. 

VI. ZASADY „RYWALIZACJI” 

1. Aby dołączyć do „Rywalizacji” należy posiadać konto użytkownika.  

2. Podczas rejestracji, w celu identyfikacji Uczestnika należy podać prawdziwe dane.  

3. Do „Rywalizacji” można dołączyć w dowolnym czasie jej trwania. Organizator nie ustala limitu osób.  

4. Podczas przemierzania dystansu Uczestnik musi mieć cały czas włączoną aplikację.  

5. „Rywalizacja” rozpocznie się 10 sierpnia 2020 r. od godz. 00:01 i będzie trwać do 28 sierpnia 2020 r.  

do godz. 23:59.  

6. Przed pokonaniem dystansu należy wybrać wymaganą dyscyplinę. Dyscyplina zaliczana do 

„Rywalizacji”: rower. Po wybraniu innej dyscypliny rezultat pokonania dystansu nie będzie wliczony w 

ranking „Rywalizacji”.  

7. Pokonywanie dystansu musi być zarejestrowane z wykorzystaniem technologii GPS – możliwość 

dodania rezultatu w inny sposób jest ograniczona poprzez ustawienia „Rywalizacji” w aplikacji. 

8. Każdy Uczestnik bierze udział w „Rywalizacji” na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi 

http://www.endomondo.com/


odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z udziałem Uczestnika w „Rywalizacji”, 

a także nie ubezpiecza uczestników od NNW.  

9. Każdy Uczestnik może w dowolnie wybranym momencie zrezygnować z udziału w „Rywalizacji”. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania nagrody lub całkowitego usunięcia 

uczestnika z „Rywalizacji”, szczególnie w przypadku: wykrycia prób oszustwa polegających na jeździe 

z włączoną aplikacją samochodem lub innym pojazdem mechanicznym, używaniu jednego 

zarejestrowanego konta przez wiele osób, używaniu wielu zarejestrowanych kont przez jedną osobę. 

Może to nastąpić bez uprzedniej informacji oraz bez podania przyczyn i bez możliwości ponownego 

wzięcia udziału w danej „Rywalizacji”. 

VII. KLASYFIKACJA 

Klasyfikacja generalna Kobiet i Mężczyzn.  

VIII. NAGRODY 

1. Za miejsca I-III w każdej kategorii: 

a) I miejsce: puchar, bon podarunkowy za kwotę 100,00 do realizacji w sklepie sportowym Decathlon 

oraz pamiątkowe gadżety z logo MOSiR Żory, 

b) II miejsce: puchar, bon podarunkowy za kwotę 50,00 oraz pamiątkowe gadżety z logo MOSiR Żory, 

c) III miejsce: puchar oraz pamiątkowe gadżety z logo MOSiR Żory, 

2. Wręczanie nagród nastąpi podczas imprezy plenerowej Żorskie Dni Rodziny w dniu 30 sierpnia 

2020r. w Parku Cegielnia przy ul. Folwareckiej.   

3. W przypadku braku możliwości wręczenia nagród dla Zwycięzców w ciągu 10 dni od dnia 

30.08.2020, nagrody pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora.  

4. Zwycięzcy w celu odebrania nagród zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia Organizatorowi 

Załącznika nr 1.  

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. W sprawach nie ujętych  

w niniejszym regulaminie decyduje Organizator. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

3. Przystępując do „Rywalizacji” i akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji rywalizacji. 

 
 
Organizator: MOSiR Żory 
 


